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 ها و راهبردها ران: چالشيدر ا محور سالمت يزندگ  كسب

  1ينيمال سادات حسكد يس

 

 :دهكيچ

 يل و بررسد يد ن تحليران و همچنيدر ا محور سالمت يزندگ كسب يها ن مثشفهييو تب يپژوهش حا ر با هدف بررس

  پژوهش حا در بده   است شدهشور، انجام كدار يها در جهت اهداف توسعه پا مثشفه اين توسعه يها و راهبردها چاشش

 شدامل  اطالعدا   يابزارگدردآور  پدژوهش،  رو  بده  توجه   باشده استانجام  يشيوه توصيفي و از نوع تحليل اسناد

ملاشعده حا در،    يهاافتهيران است  يمردم ا يزندگ كسالمت و سب با مرتبط يمعتبر علم كمدار و ها، اسناد پژوهش

ارائده خددما    درآمدد، ندابرابري در    ي)فقر و ندابرابر  يد اجتماع  يت اقتااديو عر ينظ يهاي مثشفه تأثير دهنده نشان

و  يمدذهب  يدئوشوژيد ، ايبددن  يهاتيت در ورز  و فعاشكزان مشاري، ميت فرهنگيجوانان(، و ع ياريكو ب يبهداشت

ه سداختار  كد دهدد   يج نشان مد ينتا يبند، هستند  جمعمحور سالمت يزندگ ك، در توسعه سبيسلوح دانش و آگاه

 يهدا  كسب يفايسلوح در ا يران در تمامياست  مردم اروبرو  يمختلف هاي چاششران با يسالمت در ا يگذار استيس

را در  يمختلفد  يهدا  تيد هدا و محروم  تي، محددود ياند؛ و با وجود عالقه دروند  ل شدهكدچار مش محور سالمت يزندگ

، يو فرهنگد  ي، اجتمداع يگسترده اقتاداد  يجاد هماهنگينند  شذا  رور  اك يتجربه م محور سالمت يرفتارها يفايا

مدرتبط   يها تيت در فعاشكو سلوح مشار يد اقتااد  يط اجتماعيجامعه و شرا يژه به شاشوده فرهنگينار توجه وكدر

 خورد  يبه چشم م و وح بهنه، ين زميمردم در ا يريپذ تيو مسئوش ي، آگاهينيو د يمذهب يها نهي، زميبا سالمت

 

 داري، توسعه پايزندگ ك: سالمت، سبيديلكواژگان 

 

 مقدمه .1

ه به صور  فردي و چه جمعي از مهمترين ابعاد حيدا  انسدان و شدرطي  دروري بدراي ايفداي       ترديد سالمت چبي

هاي مختلف برنامده توسدعه   تواند در بخشهاي اجتماعي است  بديهي است كه توجه ويژه به مقوشه سالمت، مي نقش
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 عددم  يا و توفيق يك كشور مثثر باشد  از اين رو سالمت افراد يك جامعه، به عنوان يك شاخص مهم جهت سنجش

(  بدر اسداس نظريدا  كارشناسدان، از     1393حسيني، است )سادا  شناخته شده هاي توسعهبرنامه در توفيق كشورها

بايست با پيروي از سبك زنددگي سداشم، پيوسدته مدورد      آنجا كه سالمت امري پويا و روندي در حال تغيير است؛ مي

 ( 1392مديريت قرار گيرد )مثيدي، مراقبت، مداخله و

در اين راستا، امروزه مفهوم سبك زندگي به طور عام و سبك زندگي سالمت محور به طور خاص، توجه بسدياري  

(  1387اسدت )قاسدمي،  شناسان پزشكي را بده خدود جلدن كدرده     از متفكران اجتماعي، پژوهشگران سالمت و جامعه

 زنددگي  سالمت محور، روشي از زندگي سبك است و منابع و ها فرصت ها، انتخاب تركين از محاوشي سبك زندگي

 زندگي شود  بدين سبن، سبك مي زودرس مرگ كاهش در نتيجه و بيماري به ابتال خلرا  كاهش موجن كه است

عوامدل   بدا  مقابله بهبودي، افزايش سالمتي، مشكال  و تأثيرا  بروز كاهش منظور به ارزشي با سالمت محور، منبع

   (1392زندگي است )خائفي،  كيفيت ارتقاي و زندگي زاي استرس

 قابدل  جوامع، مو دوع سدالمتي و توسدعه سدبك زنددگي سدالمت محدور، اهميدت         توسعه با در حقيقت امروزه

-پدژوهش  زمينده  ايدن  است  در مللوب يك زندگي به يابيدست توسعه، نهايي هدف كه چرا است اي، يافته مالحظه

هاي انجام شده بر روي اقشار مختلف در ايدران، نتدايج   انه پژوهشاما متأسف .استگرفته انجام ايران در متعددي هاي

نتايج حاصل از اكثر ملاشعا  انجام شده، بر تاحيح سدبك   .(1392دهد )قاسمي، مللوبي را در اين زمينه نشان نمي

؛ 1389پور دهكدردي،  ؛ حسن1388زندگي مرتبط با تندرستي، جهت ارتقاء سلح سالمت جامعه تأكيد دارند )باروق، 

 (1393؛ دهقاني، 1392؛ مناوريان، 1391؛ نوري، 1389مللق، 

 نظدر  اخيدر از  هداي  سدال  طدي  دهد كه كشدور ايدران در   ( نشان مي1393حسيني و همكاران ) هاي سادا  يافته 

زدگدي بدراي صدنعتي شددن،      است  عواملي همچدون شدتاب   گرفته قرار اپيدميوشوژيك يك گذار در هاي زندگي، شيوه

 به شهرها و گستر  سريع شهرنشيني، موجن تغييرا  نامناسن فرهنگي د اجتماعي شده و نهايتأ افزايش مهاجر 

 اپيددمي  خلدر  در معدرض  را ما اين مو وع كشور است  زندگي ساشم مردم ايران، شده سبك در اختالل بروز به منجر

در حداشي اسدت كده عمومدأ بدار      ايدن  (  1384است )كليشدادي،  داده قرار آينده دو دهة طي در غيرواگير هاي بيماري

هداي توسدعه پايددار    شود، با شداخص تر از آنچه پنداشته ميها در هر كشوري رابله مستقيم و به مراتن قويبيماري

تواندد منجدر بده نااميددي،     اين مقوشه به اين دشيل اهميت دارد كه در صور  ناديده گدرفتن مدي   ( 1384دارد )ماهر،

هاي اقتاادي، اجتماعي، فرهنگدي و بهداشدتي شدده و در ابعداد       و كاهش فعاشيتنداشتن انگيزه براي هرگونه تال
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(  به عبار  ديگر با ارتقاي سبك زندگي سالمت محور 1385رو، تر بر توسعه يك كشور تأثير بگذارد )رخشندهعميق

هدا اسدت   مدام دوشدت  ايم و اين همان چيزي است كه هدف نهدايي ت در جامعه، در راستاي توسعه پايدار قدم برداشته

 ( 1393حسيني، )سادا 

 ارتبداط جمعدي   و اقتااد آموز ، بهداشتي، مراقبت هاي از حوزه گذر حال در كشوري ايران اينكه به نظر شذا با

 پيشگيري، سالمت و ارتقاء هاي برنامه طراحي و تدوين براي رفتارهاي بهداشتي و زندگي سبك دقيق ارزيابي است،

 حيداتي  بهداشدتي  هداي  طراحي برنامه براي ايرانيان زندگي سبك درست فهم همين دشيل، است  به  روري و الزم

شدده  گرفته نظر در ايپايه اطالعا  عنوان به توانداين خاوص، مي در عا اطال (  كسن1390زيدي، است )محمدي

 رو پژوهش حا ر با هدف از اين گيرد  قرار استفاده مورد و سالمت بهداشت حوزه در مختلف مداخال  ارزيابي و در

هدا و راهبردهداي    است  همچندين چداشش   هاي سبك زندگي سالمت محور در ايران انجام شده بررسي و تبيين مثشفه

 است  ها در جهت اهداف توسعه پايدار كشور، مورد تحليل و بررسي قرار گرفته توسعه اين مثشفه

 هامواد وروش .2

ابزارگدردآوري   پدژوهش،  رو  بده  توجده  با  است شده انجام اسنادي لتحلي نوع از و توصيفي شيوه به حا ر پژوهش

سالمت و سبك زندگي مردم ايران است  مقاال  بدا   با مرتبط مدارك معتبر علمي و ها، اسناد پژوهش شامل اطالعا 

 بندي هدست اهداف پژوهش به توجه  نهايت با در و سبك زندگي و سالمت، استخراج شدند؛ هاي واژه كليد استفاده از

 شدند  و تحليل تجزيه و

 هايافته .3

 . مفهوم سبك زندگي و سبك زندگي سالمت محور: 3-1

هدا و هنجارهداي شدكل     مند رفتاري است كه خاستگاه آن را باورها، ارز  سبك زندگي مجموعه اي از اشگوهاي نظام

 عندوان  زنددگي تحدت   سبك (  از ديدگاه ديگر،1392دهد )بيا ، گرفته در يك فرهنگ يا خرده فرهنگ تشكيل مي

 شدود  يدك   مدي  گذارندد، تعريدف   مي تاثير فرد بهداشتي خلرا  بر يا شخص هستند كنترل تحت كه رفتارهايي تمام

 ارتقداء  رفتارهداي  پيشدگيري( و  و خلدر  )كداهش   سدالمتي  از حفاظدت  كه رفتارهاي كند مي پيشنهاد جامع رويكرد

(  در ايدن  1390زيدي، شوند )محمدي گرفته نظر در ساشم گيزند سبك جزء مكمل دو عنوان به است ممكن سالمت،

اي چند علتي، چند بعدي و چند دالشتي، به اشگوهاي جمعي رفتار راستا، سبك زندگي سالمت محور به عنوان پديده
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پردازد تا از ايدن طريدق بتواندد تضدمين كنندده سدالمت       شود كه به مسائل تهديد كننده سالمت افراد مي مربوط مي

 ( 1387ن باشد )قاسمي،ايشا

  زندگي سالمت محور در ايران و جهان: . نماي كلي سبك3-2

 دسدتخو   تداريخ  تمدام  از بديش  هداي زنددگي،   شديوه  نظر از انسان بيستم قرن طول دهد كه در ملاشعا  نشان مي

 آن زمهكه ال ماشيني زندگي و شهرنشيني سريع شدن و گستر  صنعتي براي زده شتاب است  تال  دگرگوني شده

 بار آورده به را جديد مسائل بهداشتي و گذاشته انسان سالمت بر است، اثرمعكوس زندگي براي نوين هاي شيوه قبول

ديگدر،   و از طدرف  زندگي تر شدن وآسان جسماني هاي كاهش فعاشيت به منجر طرف يك از تكنوشوژي است  پيشرفت

 زنددگي  شديوة  يا تمدن هاي عنوان بيماري تحت ها را يماريب اين است  امروزه گرديده مزمن هاي بيماري ايجاد سبن

يافتده و   دركشورهاي توسدعه  ها درصد مرگ 70 - 80، 2008سال  در بهداشت جهاني سازمان گزار  نامند  طبق مي

 اسدت  همچندين   شده زندگي بيان سبك با مرتبط هاي بيماري از ناشي يافته توسعه كمتر درصد دركشورهاي 50-40

مدرگ   علدت  مورد 10از  مورد 7علت  زندگي با سبك غيرواگير مرتبط هاي بيماري 2020سال  كه در هشد پيشگويي

 (  1393بود )روشن، خواهد توسعه حال در كشورهاي در

مختلدف   هداي  در جنبده  اپيددميوشوژيك  گدذر  يك در اخير هاي سال طي در كه است كشورهايي جمله از ايران نيز

 بداروري  اشگوي در ايجاد شده سريع تغييرا  از ناشي تغييرا ، اين كه ظران معتقدندن است  صاحن گرفته قرار زندگي

 بدروز  به منجر مجموع كه در است؛ شهرنشيني زندگي سبك از پيروي و شهرها مهاجر  به همچنين و مير و مرگ و

و همكداران  حسديني  (  نتدايج پدژوهش سدادا    1393حسديني،  است )سادا  شده سبك زندگي ساشم افراد در اختالل

حسديني و   هاي مزمن در كشور است  سدادا  ( بيانگر ارتباط قوي ميان سبك زندگي ناساشم، با شيوع بيماري1392)

، بده سدبك   سدالمتي در ايدران  مشدكال   ( در پژوهشي ديگر به اين نتيجه رسيدند كه در حقيقت، 1393همكاران )

د كه تغييدرا  نامناسدن در سدبك زنددگي، عامدل اصدلي       نتايج اين تحقيق نشان دا گردد  مي بر افراد جامعه زندگي

 است   هاي غيرواگير  وزن و چاقي و افزايش بيماريبدني، افزايش ا افه كاهش فعاشيت

بنابراين از آنجا كه ارتقاي هر جامعه، بستگي به افراد آن جامعه دارد و افول هر اجتماعي نيز، به تدك تدك افدراد    

سبك زندگي سالمت محور، براي جلوگيري از مشكال  بهداشتي و تضمين توسدعه  توسعه  آن اجتماع وابسته است،

هدايي از جملده:   هاي پژوهشي نشدان دهندده تدأثير متغييدر    (  يافته1393حسيني، پايدار، امري  روري است )سادا 

سدلوح  هاي بدني، ايددئوشوژي مدذهبي و   و عيت اقتاادي، اجتماعي و فرهنگي، ميزان مشاركت در ورز  و فعاشيت
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؛ 1387؛ قاسددمي،1393حسدديني، دانددش و آگدداهي، در توسددعه سددبك زندددگي سددالمت محددور هسددتند )سددادا    

هدا در كشدور    هدا و راهبردهداي توسدعه آن    ها و چاشش (  در ادامه به بررسي اين مثشفه1391؛ سجادي،1391پرويزي،

 است  شده  پرداخته

 . وضعيت اجتماعي ـ اقتصادي3-3

يان عوامل اجتماعي و و عيت سالمت افراد بده طدور روزافزوندي مدورد توجده محققدان و       هاي اخير ارتباط م در سال

هاي افراد، است كه سبك زندگي و انتخاب (  نشان داده شده1391است )سجادي،  اندركاران سالمت قرار گرفته دست

هداي زنددگي   سدان، سدبك  شنا گيرد  به عقيده جامعههاي اجتماعي، تحت تأثير قرار ميها و فرصتبه وسيله موقعيت

هداي زنددگي در   هدايي كده طبدق فرصدت    سالمت محور، اشگوهاي جمعي از رفتار مرتبط با سالمتند كده بدر انتخداب   

است كه توسدعه و پيشدرفت اقتادادي،     ( همچنين نشان داده شده1387دسترس مردم است متكي هستند )قاسمي،

 (   1393حسيني، زائيده سلح سالمت جامعه است )سادا 

اسدت  بددين صدور  كده بدا بهبدود       حقيقت، ارتباط سالمتي و كيفيت زندگي با عوامل اقتاادي اثبدا  شدده  در 

و عيت اقتاادي، سلح سالمت افزايش يافته و از طرف ديگر با افزايش سدلح سدالمتي و تدوان جسدمي و ذهندي،      

دهده گذشدته توجده دانشدمندان      (  اين ارتباط دو سويه، در1387يابد )قاسمي،و عيت اقتاادي افراد نيز بهبود مي

، سازمان جهاني بهداشت با تشدكيل كميسديوني بدا     2000است  به همين دشيل از سال  جهان را به خود جلن نموده

عنوان )اقتااد كالن و سالمت( سعي نموده است، بيش از پيش اثرا  سالمتي بر اقتااد كالن كشورها و بداشعكس را  

(  از 1384اي كشورهاي در حال توسعه و كمتر توسعه يافته پيشنهاد نمايدد )مداهر،   كارهايي را بربررسي نموده و راه

هداي  پدذير جامعده، يكدي از  درور     ، بديهي است كه توجه به و عيت سالمت مردم، خاوصأ اقشدار آسدين  اين رو

كشدور مدا   رسد رابله مهم بدين اقتاداد و سدالمت جامعده، در      اما متأسفانه بنظر ميپيشرفت اقتاادي كشور است  

هاي مرتبط با اين مسئله دركشور و همچنين راهبردهداي   (  در ادامه چاشش1393حسيني، است )سادا مغفول مانده

 است    ها مورد بحث و  بررسي قرار گرفته مقابله با اين چاشش

سدالمت  هاي اخير، درآمد به عنوان يك تعيين كننده اجتمداعي مدثثر بدر     در سالو نابرابري درآمد:  . فقر3-3-1

است؛ و در اين كده فقدر و درآمدد پدايين و و دعيت ندامللوب        افراد مو وع ملاشعا  متعددي در سراسر جهان بوده

وجود نابرابري گسترده در توزيدع درآمدد    ( 1391سالمتي با يكديگر ارتباط دارند، كمتر مورد ترديد است )سجادي، 

( طدي  1391سدجادي و همكداران )    (1387سداالريان،  و مهرگدان ) شدود  به بروز فقر و افزايش دامنه آن منجدر مدي  
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را مورد بررسي قرار دادند  ايشدان در نتدايج    1386-1379هاي  پژوهشي، و عيت سالمت و درآمد در ايران طي سال

اند  در اين ملاشعه، و دعيت   خود عنوان كردند كه اغلن ملاشعا ، رابله درآمد و و عيت سالمتي افراد را تأييد كرده

  است  تر بيشتر بوده هاي داراي و عيت اجتماعي د اقتاادي پايين مللوب، در گروهسالمت نا

در هداي توسدعه    خط فقر در استان سدمنان طدي برنامده   ( بر روي 1387) ماشكيو  ابونوريدر پژوهشي ديگر كه 

خدط فقدر طدي سده برنامده توسدعه در منداطق شدهري و         نجام دادند، نشان داده شد كه ا ،1383تا  1368هاي  سال

اسدت  خدط فقدر در منداطق      روستايي روندي افزايشي داشته و يكي از علل اصلي اين افزايش نرخ بداالي تدورم بدوده   

فقر در ايدران  شد   ( نيز نشان دادند كه1385)كاوند و باقري تر از مناطق روستايي بوده است   شهري هميشه بيش

درصدد كداهش    8/1درصد افزايش يافته و در مناطق روستايي  7/1در مناطق شهري، ، 1383و  1382هاي  طي سال

  عالوه بر اين، شد  فقر طي اين دو سال در مناطق شهري بيش از مناطق روستايي بوده است   است يافته

رابري اجتماعي خود حاصل مناسبا  طبقاتي در ناب(، در اين رابله طي پژوهشي بيان كرد كه 1384) هادي زنوز

با مرور تاريخ تحوال  اقتادادي ايدران    پژوهش خوددر وي همچنين  جامعه و ماهيت عملكرد دوشت در جامعه است 

در سده بيستم ميالدي نشان داد كه چگونه قدر  سياسي از طريق توزيع رانت و نيز از طريق اعمال قدر  سياسي، 

ايدن  اسدت  در   ها ايفداي نقدش كدرده    يد اجتماعي و امحا طبقا  ديگر و نيز تضعيف و تقويت آندر ايجاد طبقا  جد

است كه در دوره بعد از انقالب، نابساماني اقتاادي ناشي از جنگ و تحدريم اقتادادي، رشدد     نشان داده شده ها يافته

 است  نابرابري اجتماعي شدهدست و افزايش  پذيري اقشار تهي هاي تورم باال موجن آسين سريع جمعيت و نرخ

داري و  يعني امحا نظام سدرمايه  درآمدبراي مبارزه با فقر و نابرابري دوشت نشان داده شد كه راهبرد اول از طرفي 

ايجاد يك اقتااد مبتني بر عدل و قسدط راه بده جدايي نبدرده و مجدددا  اقتاداد ايدران شداهد سدر بدرآوردن نظدام            

است  متأسفانه اين راهبرد موجن از رشد ماندگي اقتاداد ايدران در دوره    دوشتي بودههاي  داري متكي بر رانت سرمايه

است  راهبرد دوم جمهدوري   است و به همين سبن برنامه فقرزدايي دوشت را تا حدودي ناكام كرده بعد از انقالب شده

موز  و بهداشت رايگان، توجه اسالمي براي مبارزه با فقر و نابرابري، يعني گستر  عداشت توزيعي از طريق توسعه آ

هاي حمايتي دوشت در كداهش فقدر و ندابرابري اجتمداعي      به توسعه روستايي، گستر  نظام تأمين اجتماعي و كمك

است كه خود موجدن اتدالف مندابع درخدور توجده، كداهش كدارايي         موثر افتاده وشي اين راهبرد به صورتي اجرا شده

( طدي  1392و همكداران )  راغفدر در ايدن راسدتا     (1384، هدادي زندوز  ) اسدت  عداشتي بين نسلي شده اقتاادي و بي

شدود از مخدارج كدل     هايي كه توسط افراد براي دسترسي بده سدالمتي پرداخدت مدي     پژوهشي بيان كردند كه هزينه

Archive of SID

www.SID.ir

http://refahj.uswr.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C
http://refahj.uswr.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%DB%8C
http://refahj.uswr.ac.ir/files/site1/user_files_2310c2/admin-A-10-1-334-9739e08.
http://refahj.uswr.ac.ir/files/site1/user_files_2310c2/admin-A-10-1-334-9739e08.
http://www.sid.ir


هشتمين كنگره پيشگامان پيشرفتمجموعه مقاالت   

551 

 

است  به  هاي مختلف شده درصد براي مناطق متفاو  شهري، روستايي و براي سال4تا 1خانوار، سبن افزايش فقر از 

هداي   ار  ديگر، ساالنه جمعيت قابل توجهي از مردم مناطق مختلف شهري و روستايي به علت مواجهه با پرداختعب

هاي خانوار از سدلح معيشدتي،    كنند، در حاشي كه به علت باال بودن هزينه اسفبار سالمتي به زير خط فقر سقوط مي

 گردند  در آمار مربوط به فقرا محسوب نمي

هداي مدثثر در جهدت    راهبردر اساس ملاشن فوق و با عنايت به نتايج تحقيقدا  پيشدين،   ب راهبرد پيشنهادي:

هداي   توانمندسدازي فقدرا، ايجداد فرصدت    پذير و كم درآمدد كشدور،   كاهش فقر و نابرابري، توجه ويژه به اقشار آسين

ريت ناصدحيح در  خدواي و مددي   همچنين جلوگيري از فسداد اقتادادي، راندت   ها است   مناسن و امنيت الزم براي آن

هاي رشد اقتاادي و عداشت اجتماعي  دوشت براي اتخاذ و اجراي سياستهاي دوشتي و خاوصي  روري است  بخش

بايد ابتدا اصالحا  ساختاري الزم را در درون خود به وجود آورد به نحوي كه بتواند براسداس معيارهداي حكمراندي    

  (1393حسيني، ؛ سادا 1384، هادي زنوز)ا بگذارد هاي خود را به مورد اجر ها و برنامه خوب، سياست

است كه در درون و ميان جوامع مختلف، افراد  امروزه مشخص شده . نابرابري در ارائه خدمات بهداشتي:3-3-2

اسدت؛ كده خدود تحدت      ها حاصل شده از نظر سالمتي و عيتي نابرابر دارند و اين نابرابري از شرايط نابرابر زيست آن

(  طي چند دهه اخيدر بهبدود   1391ارهاي سياسي، اقتاادي و فرهنگي كالن جوامع قرار دارند )سجادي،تأثير ساخت

هاي مهم سالمت چون اميد به زندگي و كاهش مرگ و  و عيت بهداشتي كشور در افزايش قابل توجه برخي شاخص

ما  بهداشدتي اوشيده،   مير مادران و كودكان مشخص شده و به عواملي چون ايجاد سيستم مراقبدت و گسدتر  خدد   

هاي آموز  پزشكي و پيراپزشكي، تأمين آب ساشم، گستر  واكسيناسيون و مراقبت از زنان و مادران  توسعه فرصت

هاي سالمت در سه دهه اخيدر، وجدود    اما به رغم بهبود قابل توجه در شاخص ( 1387است )فا لي، نسبت داده شده

اسدت    به عوامل اجتماعي تأثيرگذار بر و دعيت سدالمت افدراد شدده    نابرابري در سلوح سالمت، موجن توجه بيشتر 

هداي مختلدف    ( طي پژوهش خود در ايدن زمينده، تفداو  در سدلوح سدالمت در گدروه      1391سجادي و همكاران )

هداي   توان ايدن تفداو  را بده عوامدل متعدددي چدون ميدزان        جمعيتي در كشور را نشان دادند و معتقد بودند كه مي

به خدما  بهداشتي و درماني، سبك زندگي، شرايط محيط زنددگي و كدار، ميدزان برخدورداري از     متفاو  دسترسي 

 (  1391آموز  و آگاهي و مانند آن مرتبط دانست )سجادي، 

ريزي فراگير خدما  بهداشتي از سوي دوشت،  رسد، برنامه بر اساس نتايج موجود به نظر مي راهبرد پيشنهادي:

كنندگان به بازار واگذار شود،  روري و مللدوب اسدت  در    براي رفع نياز اكثر مارف حتي زماني كه تخايص منابع
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هاي بازتوزيعي در قاشن ارائه خدما  رفاه اجتماعي نظير آموز ، خدما  بهداشدتي و غيدره    اين راستا اتخاذ سياست

و ارائه كاالهداي عمدومي    هاي بازتوزيعي  روري است  شذا نقش دوشت در ارتقا سالمت جامعه در قاشن اتخاذ سياست

  (1387ي، باباخانيابد ) نظير آموز  و سالمت تبلور مي

 تدرين  مو وع اشتغال و دستيابي افراد به شغل مورد نظر از اساسدي . وضعيت اشتغال و بيكاري جوانان: 3-3-3

، كداهش  شود يكي از اهداف كالن توسعه در اغلدن كشدورها و از جملده كشدور مدا      مي نيازهاي يك جامعه محسوب

، 1384بندي، وزار  بهداشدت در سدال    بر اساس اوشويت ( 1390ت )صيدايي،هاي شغلي اس توسعه فعاشيت بيكاري و

هاي اجتماعي مثثر بر سالمت در كشدور، و دعيت اشدتغال و بيكداري جواندان اسدت        يكي از مهمترين تعيين كننده

كي از ارتبداط عدواملي نظيدر بيكداري و تجدرد      ( نيز، حدا 1387(  نتايج پژوهش قاسمي و همكاران )1391)سجادي، 

( اسدت   1391هاي پژوهش پرويزي و همكداران ) هاي نامناسن زندگي است  اين نتايج همسو با يافتهجوانان با شيوه

اي در زمينه عوامل مثثر بر سالمت، به اين نتيجه رسيد كه بيكاري، عاملي بدراي روي آوردن بده    وي نيز طي ملاشعه

اسدت كده بداالترين     اسن سالمتي و  د اجتماعي است  نتايج ساير ملاشعا  در كشور نشان داده شدده رفتارهاي نامن

حاكي از ميزان بداالي  ها    متأسفانه يافته ( 1391توان در ميان افراد بيكار يافت )سجادي،  شيوع اختالال  رواني را مي

دهد كه هر چند نرخ بيكداري در برخدي    ن مينشا (1390پژوهش صيدايي و همكاران )نتايج  است بيكاري در كشور 

كشور رقم بدااليي را نسدبت بده كشدورهاي      ها كاهش محسوسي را نشان داده، وشي با اين حال نرخ بيكاري در استان

  توسعه يافته و بيشتر كشورهاي در حال توسعه دارد

گدذاري، عددم    سدرمايه  كمبدود  همچدون  ينشدان داد كده عدوامل    (1386پور و سياد  ) مختاري هاي تحقيق يافته

حمايت از دستاوردهاي داخلي، عدم تسهيال  اشتغال، اقتااد متكي بده نفدت و كداهش رشدد محادوال  ناخداشص       

اي كده افدراد احسداس     بديهي است در جامعده  است  مثثر بودههاي دانشگاهي  كرده داخلي بر افزايش بيكاري تحايل

شدود،   ام و منان و غيره، بر مبناي اصل شايستگي توزيع نمدي كنند، مزاياي اجتماعي مانند ثرو ، قدر ، شغل، مق

دهد و از اين طريق اخالق و فرهنگ كار را در جامعه  رقابت شجام گسيخته و ناهنجار براي كسن اين مزايا نيز رخ مي

    (1392راد،  كند )معاومي دچار بحران مي

بهبود محيط كسدن و كدار و فدراهم    ضل، رسد راهبرد مناسن جهت حل اين مع به نظر مي راهبرد پيشنهادي:

گيدري عملكدرد      در اين راسدتا جهدت  است گذاري خاوصي در كشور و اعتالي رشد اقتاادي ساختن زمينه سرمايه

اقتاادي دوشت، بايد تقويت و گستر  توشيد داخلدي باشدد  از سدوي ديگدر، دوشدت بايدد بدا و دع قدوانين و ايجداد           
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سداالري همدت گمدارد تدا مدانع افدول اخدالق و وجددان          يستگي و شايسدته  سازوكارهاي مناسن، به تقويت اصل شا

 شوند   اشتحايالني شود كه با انگيزه و اشتياق بااليي به بازار كار وارد مي اجتماعي فار 

 . وضعيت فرهنگي3-4

جود نددارد و  امروزه اغلن متفكران تأكيد دارند كه هيچ مدشي از توسعه بدون مباني ارزشي، فرهنگي و ايدئوشوژيكي و

ها مربوط اسدت    هايي كه در مفهوم توسعه وجود دارد، به مختاا  جامعه آرماني در اين تعاريف و نظريه همة تفاو 

كند كه در ترسيم مدل بومي پيشرفت براسداس مبداني ارزشدي و فرهنگدي خدود عمدل كنديم         شذا اين امر ايجاب مي

 ( طي پژوهشي به ايدن نتيجده رسديدند كده پديدده     1391ران )  در همين راستا پيلتن و همكا  (1392راد، )معاومي

( نيز، طدي  1388حقيقي ) اند  اجتماعي و فرهنگي هايي پديده بلكه زيستي نيستند؛ امور صرفا  عدم سالمتي و بيماري

فرهنگدى جامعده را در جهدت     ساخت در كيفى اساسى پايدار، تغييرا  توسعه در فرهنگ پژوهشي در ارتباط با نقش

هاي ساختاري طبقه و فرهنگ از طريق شكل دادن به  پايدار  روري دانست  بورديو نيز بر آن است كه زمينه توسعه

         (1392راد، گذارند )معاومي هاي آنها اثر مي عادا ، خلقيا  و منش افراد بر سبك زندگي، عالئق، ساليق و ذائقه

است كه نسبت به پيشينه و سدوابق فرهنگدي كشدور آگداه      از اين رو بلور كلي سالمتي از بعد فرهنگي به معني آن

هاي فرهنگي خود با ديگران باشيم  ارتباط مدثثر بدا مدردم و آشدنا شددن       باشيم  تاحدي كه قادر به تشخيص تفاو 

تواند اين آگاهي را افزايش دهدد   هاي مختلف اقوام گوناگون، مي ها، اعتقادا  و سنت بيشتر به سبك زندگي و توانايي

 و فرهنگدي  اسداس  درك در سدعي  بايسدت  ريزان حوزه سدالمت مدي   برنامه و (  از اين رو سياستگذاران1391شوند،)دا

 اجتماعي و فرهنگدي  عوامل باشند  داشته متناسبي اجراي و ريزي برنامه جامعه فرهنگ به تناسن و داشته اجتماعي

 به پزشكي هاي مراقبت عر ه و بهداشتي مخاطرا  اب مقابله براي را خود منابع جوامع كه اي رويه قابل توجهي در اثر

 هاي خود ارز  و هنجارها فرهنگ، با متناسن شيوهاي به همواره اجتماعا  و دارد  افراد كنند، مي مردم سازماندهي

  درورتي  سدالمت جامعده   بدر  مدثثر  اجتمداعي  به عوامل توجه بنابراين دهند  مي پاسخ درماني و بهداشتي مسائل به

 معيارهداي  اسداس  بدر  و آن حداكم بدر   فرهندگ  تناسدن  بده  اي جامعه هر شذا .باشد مي جامعه غماض در هرا غيرقابل

 افراد سان بدين باشد  تا مثثر خود رواني اعضاي هاي بيماري كنترل و رواني سالمت حفظ جهت در تواند مي اجتماعي

 .(1391شد )پيلتن،با پويايي داشته نقش مختلف هاي عرصه در پايدار توسعه فرآيند در ساشم

با توجه به نتايج موجود، متوشيان بخش سالمت بايد به مقوشه فرهنگ در ايدران بده عندوان     راهبرد پيشنهادي:

رود كده   از ايدن رو انتظدار مدي    .اي داشدته باشدند   يكي از مهمترين عوامل اجتماعي اثرگذار بر سدالمت توجده ويدژه   
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 و قدومي  هداي زمينه از گيريبهرهبا  توسعه محلي و اجتماع محور هاي بومي در حوزه سالمت و همچنين ريزي برنامه

هاي توسعه بهداشتي جامعه، راهبرد مناسدبي جهدت پيشدرفت در     مشاركت در برنامه به تشويق جامعه براي فرهنگي

 اين زمينه باشد 

 هاي بدني. ميزان مشاركت در ورزش و فعاليت3-5

 فعدال، در  زنددگي  است  سبك و ورز  بدني هايفعاشيت انجام متي،سلح سال ارتقاء ها جهترو  مفيدترين از يكي

( در ايدن زمينده   1392مهم است  نتايج پژوهش سادا  حسيني و همكاران ) هابيماري از بسياري درمان و پيشگيري

تن باالي ورز  در اصالح سبك زندگي، افزايش سالمت و توسعه جامعه است  از اين رو پدرداخ  نشان دهنده توانايي

(  1392به ورز  در جامعه، جهت اصالح سبك زندگي و توسعه زندگي ساشم، امري  روري است )سادا  حسديني، 

دهد كه جامعه شناساني چون مداكس وبدر، گيددنز، بورديدو و كداكرام بده ايدن مو دوع         پيشينه اين مفهوم نشان مي

محور، به رژيم غدذايي و ورز  اشداره   اند و جهت تضمين حد اعالي سالمتي و توسعه سبك زندگي سالمت پرداخته

توان گفت كه ورز  و فعاشيت بدني نقش بسيار مهمي در سالمت  عمومي مردم دارد و يدك عنادر   اند  شذا، ميكرده

شود  بنابراين شناخت و توجه بده نقدش ورز ،   باشد و باعث افزايش كيفيت زندگي ميحياتي در جوامع امروزي مي

تواندد در  انداز توسعه كشور است  اين توجه و شدناخت مدي  اي توسعه كشور به مثابه چشمهدر مباني، اشگوها و رو 

 دهندده  نشدان  ران،يد ا در هاافتهي متأسفانه ها و ارتقاي كيفيت زندگي مثثر واقع شود توانمندسازي و افزايش ظرفيت

است كه  شده در كشور نشان دادههاي انجام (  بررسي1390)پاسدار،  باشد يم ،يحركت فقر يماريب افزون روز وعيش

ها نشان دهنده عدم حضور مناسدن   (  يافته1389درصد مردم ايران فعاشيت فيزيكي كافي ندارند )معيني، 70بيش از 

هداي  رسد اين است كه توجه انددك مسدئوالن مربوطده و رسدانه    مردم كشور در ورز  همگاني است  آنچه بنظر مي

هداي  عمده بروز اين معضل است  گرايش بيشتر مديران تربيت بددني و رسدانه   جمعي، نسبت به اين ورز  از داليل

است كه در زمينه گستر  ورز  همگاني، پيشدرفت زيدادي حاصدل نشدود     ورزشي به ورز  قهرماني، موجن شده

 ( 1393حسيني، )سادا 

دم و افدزايش گدرايش   رسد، جهت ايجاد انگيزه در مر هاي موجود، به نظر مي بر اساس يافته راهبرد پيشنهادي:

هداي چندد بخشدي الزم و  دروري اسدت  در ايدن       هاي بدني، شروع سياستها به سمت ورز  همگاني و فعاشيت آن

راستا، تعهد وحمايت سياسي قوي در تمامي سلوح، پيش نيازي اساسي براي توسعه و تداوم شروع فعاشيدت بددني و   

هاي الزم از جانن سياستگذاران نيز فراهم شدود  بددين   كه حمايتاين الزم است ها در داخل كشور است  بنابربرنامه
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گذاري بيشتر دوشت در اين زمينه، تشويق و حمايت بخش خاوصي، توسعه خدما  هايي نظير سرمايهراهبردجهت، 

 تشويق جامعه جهت فرهنگي و قومي مذهبي، عناصر از گيريبهرهها و سازي از طريق رسانهاطالع رساني و فرهنگ

  (1393حسيني، شود )سادا پيشنهاد ميتحرك  و ورز  هب

 . ايدئولوژي مذهبي3-6

ها و تقيدا  مذهبي افراد و دامنه وسيعي از رفتارهداي   دهند، رابله مثبت و معناداري بين نگر  ها نشان مي پژوهش

بده بررسدي   پژوهشي (، در 1387قاسمي و همكاران )(  در اين راستا، Pajevic,2005) داردمرتبط با سالمت وجود 

نشان داد كده ايددئوشوژي مدذهبي      نتايج هاي ساختاري سبك زندگي سالمت محور در كشور پرداختندتعيين كننده

( نيدز نشدان   1391هاي سبك زندگي سالمت محور دارد  نتايج پژوهش پرويزي و همكاران )تأثير بسزايي در انتخاب

تواندد  هستند كه هر يك علت و معلول ديگري است  مذهن مدي  اي به دنبال همداد كه مذهن و سالمتي، در چرخه

ها را در مقابدل برخدي رفتارهداي خلرسداز مانندد مادرف اشكدل و روابدط         در افراد قيدهاي دروني ايجاد كند كه آن

رسد چنين سبك زندگي در قاشن اشگوهاي رفتاري مثبت بدر سدالمت    نامشروع جنسي حفظ كند  بنابراين به نظر مي

تدري   گيري از اين نوع سبك زندگي زيسدت سداشم   تواند با بهره فرد مي هزيستي رواني افراد جامعه موثر است روان و ب

در جامعده ايدران، مدواردي همچدون       (1393ي،سلم آباد) داشته باشد و ر ايت خاطر بيشتري از زندگي كسن كند

استحاشه فرهنگي، نيداز قشدر مدذهبي    هاي جوان و خلر  گستر  روز افزون سبك زندگ غربي به ويژه در ميان نسل

هاي اسالم ناب براي جلوگيري از شغز  بده سدبك غربدي يدا      جامعه به دانستن سبك زندگي اسالمي بر اساس آموزه

هداي ديدن مبدين اسدالم را دو چنددان       دچار شدن به ارتجاع و تحجر مذهبي، همه و همه  رور  توجده بده آمدوزه   

ر ارائه در ارائه شيوه دقيق و كاربردي و در عين حال زيبا و جذاب براي جامعده  كند  عالوه بر اين، فقدان بزرگ د مي

 (   1391اسالمي كامأل محسوس است )داشوندي،

( طي پژوهشي عنوان كردند كه هنوز اين سثاال  در جامعه ما ملرح اسدت كده آيدا    1391داشوندي و همكاران )

بك زندگي كامأل اسالمي دارند؟ چدرا بدا داشدتن ايدن همده      مردم ايران پس از گذشت سه دهه از انقالب اسالمي، س

منابع پر بار ديني و مذهبي، مردم جامعه توان استفاده عملدي از آن را ندارندد؟ چدرا مفداهيم و دسدتورا  در قاشدن       

هدا وجدود    كنند؟ چه موانعي بر سدر راه پيداده شددن آن    هاي مبتني بر سالمت بروز و ظهور پيدا نمي هاي شيوه شيوه

ها در جامعه متادور اسدت؟ و نهايتدأ تمهيددا  الزم در ايدن       د؟ چه راهبردهاي عملي براي تسهيل در اجراي آندار

هاي مستمر در جهت پاسخ به اين سثاال  بسيار  روري است  نتايج  زمينه چيست؟ بديهي است كه اجراي پژوهش

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


                                                                                                                                مجموعه مقاالت هشتمين كنگره پيشگامان پيشرفت           

 

556 

 

يدا همدان مشدكل اساسدي پديدده سدبك        ( در اين زمينه نشان داد كه متغيير مركدزي و 1391داشوندي و همكاران )

زندگي سالمت محور بر مبناي فرهندگ اسدالمي در كشدور، انحدراف از اعتددال فكدري، اعتقدادي و رفتداري اسدت           

ها در توجه به تعليم و تربيت اسدالمي منجدر بده كمرندگ شددن جريدان        همچنين نشان داده شد كه غفلت خانواده

 است    ها شده معارف اسالمي در زندگي آن

رسدد كده در ايدن زمينده بايدد در چندد حدوزه         هاي موجدود بده نظدر مدي     با توجه به يافته راهبرد پيشنهادي:

ريزي و اقدام كرد  در ابتدا بديهي است فرهنگ و نگر  اسالمي در جامعه بايد تقويت شود  همچندين تقويدت    برنامه

رسدد  در ايدن راسدتا     ري بده نظدر مدي   هاي جديد  درو  سازي، آموز  و تربيت نسل اخالق اسالمي از طريق فرهنگ

خانواده، به عنوان يك محور اساسي جامعه اسالمي بايستي مورد توجه جدي قرار گيرد؛ چرا كه عملكرد مناسدن آن  

ها و ساير نهادهاي فرهنگي بايد در   امن اجراي معارف و فرهنگ ديني در جامعه است  سپس نظام آموزشي، رسانه

هاي بدبينانه و دين گريزانده   ها عمل كنند و مانع تكوين باورها و نگر  كردن اين ارز جهت تشويق افراد به دروني 

 در افراد شوند  

   . دانش و آگاهي3-7

هدا  هاي آموزشي گروهپژوهشگران معتقدند كه اشگوهاي رفتاري مرتبط با سبك زندگي سالمت محور به وسيله زمينه

ر  سازمان جهاني بهداشت، كشورهايي كده افدراد آمدوز  ديدده و     (  بر اساس گزا1387شوند )قاسمي، متمايز مي

تري برخوردارند  در واقع رابله بين آمدوز ، آگداهي و توسدعه    ساشم دارند، از سلح سالمتي و رشد اقتاادي مناسن

 اهي،آگ به (  از اين رو توجه1384شود )ماهر، رفتارهاي ساشم و پيشرفت جامعه، به عنوان يك رابله تعاملي تلقي مي

 رسدد بدا   است  به نظر مي جامعه در سالمت ارتقاي هايبرنامه اصلي مختلف جامعه، شرط هايگروه عملكرد و نگر 

خداص مدي    مدورد مسدائل   در افراد دروني هايارز  و باورها كه شامل فرهنگ از بخش آن توانمي آگاهي و آموز 

تواندد بدر تدوان فدرد در اتخداذ       دهند آنچه كه مدي  ن ميساير ملاشعا  نشا ( 1393حسيني،داد )سادا  تغيير را باشد

ميدزان ظرفيدت فدرد بدراي     "رفتارهاي بهداشتي تأثيرگذار باشد، در مفهوم سواد سالمتي نهفته اسدت؛ كده در واقدع    

  به بيان ديگر، زماني كه فدرد از سدواد سدالمتي    "گيري متناسن است كسن، تفسير و درك اطالعا  اوشيه و تاميم

دهند را كمتر درك كرده و قدادر بده    ها و اطالعاتي كه متخااان سالمت به او ارائه مي ار نباشد، توصيهكافي برخورد

 رفتارهداي  و مندافع  درك افدراد  ارتقاي سواد سدالمت، بدا افدزايش    رسد نظر مي اتخاذ تاميم مناسن نخواهد بود  به

تواندد   در جهت ارتقاي سواد سالمت، مدي  زشيآمو بنابراين مداخال  است  موانع همراه و كاهش سالمتي ارتقادهنده
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 افزايش بنابراين ( 1392كننده باشد )پيمان، شيوه زندگي ساشم كمك مربوط به رفتارهاي در ترغين و پيروي افراد از

 بدراي برخدورداري   سازي زمينه زندگي و سبك با مرتبط ناساشم عوامل تعديل و تغيير منظور عمومي به آگاهي سلح

 افدزايش  در نهايدت باعدث   و شدده  جامعده  در افدراد  زنددگي  كيفيت ارتقاي موجن بهداشتي، هاي بتمراق از مناسن

 ( 1390شود )فيضي، مي جامعه اجتماعي انساني و ساختار تعاشي و انساني نيروي وري بهره

 نها نشان دهنده سلوح پايين آگاهي و ميزان خود مراقبتي در بين اقشار مختلف جامعه بخاوص در ميدا يافته

هاي موجود،  بر اساس يافته ( 1392، ميرزائيان، 1393؛ 1393حسيني،است )سادا  كودكان، نوجوانان و دانشجويان

گذار حوزه سالمت در ارتقاي زنددگي مدردم، عددم توجده كدافي بده        مواردي همچون  عف ناشي از ساختار سياست

اي در حمايدت از   المت است، مشدكال  بيمده  هاي سالمت عمومي كه ناشي از رويكرد بيمار محور در نظام س آموز 

گونه خدما  در جامعه، كمبود محتواي آموزشي مبتني بر سدالمت محدوري و بهبدود سدبك زنددگي در متدون        اين

آموزي و دانشجويي، علل عمده سلوح پائين آگاهي و خود مراقبتي در آحاد جامعه است  بلدور   درسي سلوح دانش

جمله ايران، مسدئله آمدوز  و ارتقداء سدالمت، روندد پيشدرفت بسديار كنددي          كلي در كشورهاي در حال توسعه از

شناسانه به سالمت و به عبارتي رويكرد ارتقاء سالمت با تاخير بسيار، فقدط در چندد سدال     است  رويكرد جامعه داشته

 ( 1390،كشاورزمحمدياست ) اخير مورد توجه قرار گرفته

ود و نظر متخااين، از مهمترين مسائلي كه در آينده بايدد بديش   هاي موج بر اساس يافته راهبرد پيشنهادي:

از پيش جهت حل اين معضل بر آنها تكيه نمود، تقويت بنيه علمي نيروي انساني آموز  بهداشت و ارتقاء سدالمت،  

و  ريدزي، اجدرا   اشمللي در آمدوز ، تحقيقدا ، برنامده    توجه به كيفيت و استفاده از شواهد علمي و تجارب ملي و بين

 (   1390،كشاورزمحمديهاي ارتقاء سالمت است ) ارزشيابي برنامه

راهبرد ديگري كه در اين زمينه ملرح است، توسعه اشگوي خود مراقبتي مبتني بر توانمندسازي افراد در جامعه  

و هدا   گيدري  كنتدرل بيشدتري بدر تادميم     افرادتوانمندسازي در ارتقاي سالمت فرايندي است كه از طريق آن است  

(  در حقيقدت، رويكدرد قابدل    1389)رخشاني، آورد ميدهند به دست  ثير قرار ميأاقداماتي كه سالمت آنها را تحت ت

هاي ساشم زنددگي سدهم    قبول براي ارتقاء سالمت رويكردي است كه در آن افراد و جامعه در مسئوشيت انتخاب شيوه

ابعداد   خدود را بپذيرندد و شديوه زنددگي سداشمي را در     سدالمتي   داشته باشند و به نوعي توانمند شوند كه مسئوشيت

فدردي(   بدين  و ارتباطدا   سدالمتي  پدذيري   مسئوشيت روحي، رشد استرس، جسمي، مديريت فعاشيت مختلف )تغذيه،

  (1393،صلحياتخاذ كنند )
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 بدراي ارتقداي سدالمت    همگاني مردم مشاركتراهبرد ديگري كه در اين زمينه مد نظر متخااين است، توسعه 

توانند با هم براي ايجاد تغيير در زندگي خدود كدار    ميافراد فرايندي است كه در آن جامعه است  اين نوع مشاركت، 

معناي مشاركت در ارتقداي    ل پيرامون زندگي خود نقش فعال داشته باشندئمسا گيري در رابله با كنند و در تاميم

توجده نمايندد كده چگونده     و  شدان را تعيدين نمدوده    تسالمت اين است كه در آن اعضاي يك جامعه نيازهاي سالم

هايشان تاميم بگيرند و با هم براي نيل به اهداف  به طور گروهي در مورد اوشويت توانند با اين نيازها روبرو شوند، مي

 ( 1389)رخشاني، طراحي شده بر اساس حمايت مقتضي كار كنند

سدالمت در   وارتقداي  هاي حوزه آموز  شاخص و يف( در طرحي با هدف تبيين وظا1389رخشاني و همكاران )

افراد جامعه خالقيت و تال  خدود را بده كدار     ،اگر اشگوي مديريت مشاركتي اجرا شودكشور، چنين بيان كردند، كه 

، نقش اساسي ايفا كرده و نظدر اصدالحي بدهندد  وقتدي     خود وجامعه گيرند تا هر كدام براي ايجاد بهبود و عيت مي

تواند در جهت بهبود و عيت جامعده مدوثر    ها مي هاي آن و توانايي ءكنند كه نظريا  و آرا احساس مي افراد درجامعه

ارتقداي  د  چرا كه نماين ميي عموم ها ها و طرح ها و انجمن باشد، به طور همه جانبه خود را ملزم به مشاركت در گروه

تواندد بدر    هيچ فردي به تنهايي نميد  گير ور  ميص ،براي مردم فقط سالمت به وسيله مردم و با همراهي مردم و نه

بنابراين ارتقاي سالمت نه تنهدا شدامل   د  دهند، كنترل داشته باش كليه عواملي كه سالمت وي را تحت تاثير قرار مي

بلكده همچندين بده تقويدت     ، شود هاي افراد هدايت مي ها و ظرفيت اعمال و اقداماتي است كه به سوي تقويت مهار 

هاي فيزيكي كده   ها و جوامع براي رويارويي با شرايط اجتماعي و اقتاادي زيربنايي و محيط سازمان ها،وهظرفيت گر

   شود دهند، منجر مي سالمت را تحت تاثير قرار مي

 گيريبحث و نتيجه .4

اجتمداعي و  هايي نظير و عيت اقتادادي،   ها و نتايج ملاشعه حا ر، همراه با شواهد علمي مبتني بر تأثير مثشفهيافته

هاي بدني، ايدئوشوژي مذهبي و سلوح دانش و آگاهي، در توسعه سبك فرهنگي، ميزان مشاركت در ورز  و فعاشيت

هدا نشدان    زندگي سالمت محور، نشان دهنده اهميت و  رور  اعمال مداخال  جدي در اين زمينه، هسدتند  يافتده  

ر مجموعه است، كه اين مو وع نشان دهنده گسدتردگي  هاي ذكر شده، داراي چندين زي دهند كه برخي از مثشفه مي

سداز، سدبك زنددگي     عوامل و پيچيدگي اين مسئله است  از اين رو در مداخله و مقابله با معضال  و عوامدل مشدكل  

هدا مدورد    هداي رفتداري در افدراد و گدروه     صور  يك تركين پيچيده از عوامل و عاد  سالمت محور در ايران بايد به 

 يرد   توجه قرار گ
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هدايي   دهد كه در مبحث و عيت اجتماعي د اقتاادي مرتبط سبك زندگي سالمت محور، مثشفده  نتايج نشان مي 

نظير  فقر و نابرابري درآمد، نابرابري در ارائه خدما  بهداشتي و اشتغال و بيكاري جوانان ارتباط معناداري با سدبك  

هايي كه نظام سالمت كشور در اين حدوزه بدا آن روبدرو     شرسد چاش زندگي سالمت محور در كشور دارند  به نظر مي

بروز فقر و افدزايش دامنده آن   و متعاقن آن افزايش نرخ باالي تورم  ها،وجود نابرابري گسترده در توزيع درآمداست، 

هاي متفداو  دسترسدي بده خددما  بهداشدتي و درمداني،        ميزانهستند  همچنين  در مناطق شهريبه خاوص در 

زندگي و كار، ميزان برخورداري از آموز  و آگاهي موجن بروز نابرابري در ارائه خدما  بهداشتي بده  شرايط محيط 

 است  در ايدن زمينده نشدان داده شدد كده     حاكي از ميزان باالي بيكاري در كشور ها    است  از طرفي، يافته مردم شده

اشتغال، اقتااد متكي بده نفدت و كداهش     گذاري، عدم حمايت از دستاوردهاي داخلي، عدم تسهيال  كمبود سرمايه

 اسدت   مثثر بوده بر افزايش بيكاريساالري  و عدم توجه به اصل شايستگي و شايسته  رشد محاوال  ناخاشص داخلي

بديهي است كه در راستاي كداهش چندين پيامددها و معضدالتي در سدلح جامعده، بايسدتي از طريدق تمهيددا  و          

 بسترسازي مناسن در تمام سلوح بهره برداري كرد  راهبردهاي اجرايي و عملي از جمله

پدذير و كدم   هاي ملاشعه حا ر راهبردهايي نظير كاهش فقر و نابرابري از طريق توجه ويژه به اقشار آسدين  يافته 

و همچندين جلدوگيري از فسداد     هدا  هاي مناسن و امنيت الزم براي آن توانمندسازي فقرا، ايجاد فرصتدرآمد كشور، 

 كندد  همچندين اعمدال    هاي دوشتدي و خاوصدي را پيشدنهاد مدي    خواي و مديريت ناصحيح در بخش رانتاقتاادي، 

در  هاي رشد اقتادادي و عدداشت اجتمداعي    اتخاذ و اجراي سياست دوشت جهتدر درون  مناسناصالحا  ساختاري 

ست  از سوي ديگر جهدت   روري ا هاي بازتوزيعي و ارائه كاالهاي عمومي نظير آموز  و سالمت كنار اتخاذ سياست

گدذاري خاوصدي در كشدور و اعدتالي      بهبود محيط كسن و كار و فراهم ساختن زمينه سرمايهحل معضل بيكاري، 

گيري عملكرد اقتاادي دوشت، بايد تقويت و گستر  توشيدد داخلدي      در اين راستا جهتاست روري  رشد اقتاادي

سداالري   سازوكارهاي مناسن، به تقويت اصل شايستگي و شايسته باشد  همچنين، دوشت بايد با و ع قوانين و ايجاد 

موجدن افدزايش حدس اعتمداد و      بديهي است كه اين مو وع منجر به ايجاد تعدادل و عدداشت شدده و   همت گمارد  

 دهي جوانان به جامعه بيشتر شود  ارز 

 موقعيت سداختاري  از برآمده و فردي انتخاب از ناشي دهد، پيروي از سبك زندگي ساشم،  ها نشان مي ساير يافته

 افدراد  زندگي سبك چگونگي جامعه بر حاكم فرهنگ و اجتماعي فرد است  در حقيقت ساختار د اجتماعي فرهنگي

كند كه در ترسيم مدل بومي پيشرفت براساس مباني ارزشدي و فرهنگدي    اين امر ايجاب مي كند  مي تعيين را جامعه
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بخش سالمت بايد به مقوشه فرهنگ در ايران به عنوان يكي از مهمتدرين عوامدل   خود عمل كنيم  از اين رو، متوشيان 

هاي بومي در حوزه سدالمت   ريزي رود كه برنامه شذا انتظار مي .اي داشته باشند اجتماعي اثرگذار بر سالمت توجه ويژه

به مشاركت  شويق جامعهت براي فرهنگي و قومي هايزمينه از گيريو همچنين توسعه محلي و اجتماع محور با بهره

 هاي توسعه بهداشتي جامعه، راهبرد مناسبي جهت پيشرفت در اين زمينه باشد  در برنامه

هاي بدني در توسعه سبك زندگي سدالمت محدور، مدثثر    از سوي ديگر، ميزان مشاركت مردم در ورز  و فعاشيت

زندگي، افزايش سالمت و توسعه جامعه اسدت    باالي ورز  در اصالح سبك ها نشان دهنده توانايي دانسته شد  يافته

انداز توسعه كشدور  هاي توسعه كشور به مثابه چشمبنابراين شناخت و توجه به نقش ورز ، در مباني، اشگوها و رو 

ها و ارتقاي سبك زندگي سالمت محدور مدثثر   تواند در توانمندسازي و افزايش ظرفيتاست  اين توجه و شناخت مي

ها نشدان دهندده    است  يافته يحركت فقر يماريب افزون روز وعيش دهنده نشان ران،يا در هاافتهي فانهمتأس واقع شود 

رسد ايدن اسدت كده توجده انددك مسدئوالن       عدم حضور مناسن مردم كشور در ورز  همگاني است  آنچه بنظر مي

  گرايش بيشتر مديران تربيدت  هاي جمعي، نسبت به اين ورز  از داليل عمده بروز اين معضل است مربوطه و رسانه

اسدت كده در زمينده گسدتر  ورز  همگداني، پيشدرفت       هاي ورزشي به ورز  قهرماني، موجن شدهبدني و رسانه

 زيادي حاصل نشود  

هداي بددني، شدروع    هدا بده سدمت ورز  همگداني و فعاشيدت      جهت ايجاد انگيزه در مردم و افدزايش گدرايش آن  

است  در اين راستا، تعهد وحمايت سياسي قدوي در تمدامي سدلوح، پديش      هاي چند بخشي الزم و  روري سياست

هدايي  ها در داخل كشور اسدت  بددين جهدت، راهبدرد    نيازي اساسي براي توسعه و تداوم شروع فعاشيت بدني و برنامه

گذاري بيشتر دوشت در اين زمينه، تشويق و حمايت بخش خاوصي، توسدعه خددما  اطدالع رسداني و     نظير سرمايه

 و ورز  بده  تشدويق جامعده   جهدت  فرهنگي و قومي مذهبي، عناصر از گيريها و بهرهسازي از طريق رسانه رهنگف

 شود تحرك پيشنهاد مي

ها و تقيدا  مذهبي افراد و دامنده وسديعي    نتايج پژوهش حا ر نشان داد كه رابله مثبت و معناداري بين نگر 

رسد كه در جامعه ايدران، مدواردي همچدون گسدتر  روز      بنظر مي   چنيندارداز رفتارهاي مرتبط با سالمت وجود 

هاي جوان و خلر استحاشه فرهنگدي، نيداز قشدر مدذهبي جامعده بده        افزون سبك زندگ غربي به ويژه در ميان نسل

هاي اسالم ناب براي جلوگيري از شغز  به سبك غربي يا دچدار شددن    دانستن سبك زندگي اسالمي بر اساس آموزه

كند  عدالوه بدر    هاي دين مبين اسالم را دو چندان مي و تحجر مذهبي، همه و همه  رور  توجه به آموزه به ارتجاع
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اين، فقدان بزرگ در ارائه شيوه دقيق و كاربردي و در عين حال زيبا و جذاب براي جامعه اسدالمي كدامأل محسدوس    

ي در كشور، انحراف از اعتدال فكري، است  مشكل اساسي پديده سبك زندگي سالمت محور بر مبناي فرهنگ اسالم

ها در توجه به تعليم و تربيت اسدالمي منجدر بده     اعتقادي و رفتاري است  همچنين نشان داده شد كه غفلت خانواده

 است    ها شده كمرنگ شدن جريان معارف اسالمي در زندگي آن

سازي، آمدوز  و   از طريق فرهنگهاي ملاشعه حا ر تقويت اخالق اسالمي  در راستاي كاهش اين معضال  يافته

كند  در اين راستا خانواده، به عنوان يك محور اساسي جامعه اسالمي بايسدتي   هاي جديد را پيشنهاد مي تربيت نسل

مورد توجه جدي قرار گيرد؛ چرا كه عملكرد مناسن آن  امن اجراي معارف و فرهنگ ديني در جامعه است  سدپس  

ها عمل كنندد   نهادهاي فرهنگي بايد در جهت تشويق افراد به دروني كردن اين ارز ها و ساير  نظام آموزشي، رسانه

 هاي بدبينانه و دين گريزانه در افراد شوند  و مانع تكوين باورها و نگر 

هاي تأثير گذار بر سبك زندگي سالمت محور در ايران، سلوح دانش و آگاهي مدردم دانسدته    يكي ديگر از مثشفه

ه بين آموز ، آگاهي و توسعه رفتارهاي ساشم و پيشرفت جامعه، به عنوان يك رابله تعاملي تلقدي  شد  در واقع رابل

سالمت  ارتقاي هايبرنامه اصلي مختلف جامعه، شرط هايگروه عملكرد و نگر  آگاهي، به شود  از اين رو توجه مي

يزان خود مراقبتي در بين اقشدار مختلدف   ها نشان دهنده سلوح پايين آگاهي و ماست  اما متأسفانه يافته جامعه در

هاي موجود، مواردي همچدون  دعف    است  بر اساس يافته كودكان، نوجوانان و دانشجويان جامعه بخاوص در ميان

هاي سالمت عمدومي   گذار حوزه سالمت در ارتقاي زندگي مردم، عدم توجه كافي به آموز  ناشي از ساختار سياست

گونده خددما  در جامعده،     اي در حمايت از اين ور در نظام سالمت است، مشكال  بيمهكه ناشي از رويكرد بيمار مح

آمدوزي و   كمبود محتواي آموزشي مبتني بر سالمت محوري و بهبود سبك زندگي در متدون درسدي سدلوح داندش    

حدال  دانشجويي، علل عمده سلوح پائين آگاهي و خود مراقبتي در آحاد جامعه است  بلور كلدي در كشدورهاي در   

 است    توسعه از جمله ايران، مسئله آموز  و ارتقاء سالمت، روند پيشرفت بسيار كندي داشته

كندد  ابتددا تقويدت بنيده علمدي       نتايج ملاشعه حا ر، در راستاي حل اين معضال ، چندين راهبرد پيشنهاد مدي 

د علمدي و تجدارب ملدي و    نيروي انساني آموز  بهداشت و ارتقداء سدالمت، توجده بده كيفيدت و اسدتفاده از شدواه       

هاي ارتقاء سدالمت  دروري اسدت  راهبردهداي      ريزي، اجرا و ارزشيابي برنامه اشمللي در آموز ، تحقيقا ، برنامه بين

ديگري كه در اين زمينه ملرح است، توسعه اشگوي خود مراقبتي مبتني بر توانمندسازي افدراد در جامعده و توسدعه    

 جامعه است  ي سالمتاشگوي مديريت مشاركتي براي ارتقا
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فرايند قادرسازي افدراد بدراي كنتدرل عوامدل مدوثر بدر       "در منشور اتاوا سازمان جهاني بهداشت ارتقاء سالمت را 

هاي ساشم بهداشدتي،   كند  منشور اتاوا شش استراتژي توسعه سياست تعريف مي  "سالمت خودسالمت خود و نهايتا 

هداي ارائده    هداي فدردي و بدازنگري در سيسدتم     جامعه، توسعه مهدار   هاي حامي سالمت، تقويت اقدام ايجاد محيط

 ( 1390،كشداورزمحمدي اسدت )  هاي اصلي مداخال  ارتقاء سالمت تعريف نموده خدما  بهداشتي را به عنوان جهت

 كند  در اين راستا پژوهش حا ر مدل زير را جهت توسعه سبك زندگي سالمت محور در ايران توصيه مي

هداي   گدذاري سدالمت در ايدران بدا چداشش      رساند كه ساختار سياستج فوق ما را به اين نتيجه ميبندي نتايجمع

اندد؛ و   هاي زندگي سالمت محور دچار مشكل شدده  مختلفي روبرو است  مردم ايران در تمامي سلوح در ايفاي سبك

كنند  شذا  المت محور تجربه ميهاي مختلفي را در ايفاي رفتارهاي س ها و محروميت با وجود عالقه دروني، محدوديت
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 رور  ايجاد هماهنگي گسترده اقتاادي، اجتماعي و فرهنگيف دركنار توجه ويدژه بده شداشوده فرهنگدي جامعده و      

هاي مذهبي و ديني، آگداهي   هاي مرتبط با سالمتي، زمينه شرايط اجتماعي د اقتاادي و سلوح مشاركت در فعاشيت 

خورد  تحقق اين امدر، نيازمندد    ه، جهت حل اين معضال  به و وح به چشم ميپذيري مردم در اين زمين و مسئوشيت

 باشد   ريزي صحيح و عزم جدي مسئوشين مربوطه ميبرنامه

 

 منابع و مراجع

  (  1368 -1383هداي توسدعه )   خط فقر در استان سمنان طدي برنامده  (  1387) نادر  ماشكي، اسماعيلابونوري

   215 -238ا  صفح، 28شماره  ،7دوره ،رفاه اجتماعيفالنامه 

 1385ايدران:  بررسي رابله بدين رشدد اقتادادي، ندابرابري درآمددي و سدالمت در       (  1387) اني محمدباباخ- 

  9-16: صفحا  1، شماره 5مجله تخااي اپيدميوشوژي ايران؛ دوره   1357

 گيري شد  فقر در ايران: كاربرد شداخص   اندازه(  1385) باقري فريده، كاوند حسينSST1 ،  شدماره   ،5جلدد

  192-181صفحا  ، 20

 ، مجلده علمدي دانشدگاه علدوم      (  بررسي سبك زندگي جواندان شدهر زاهددان    1392معاومه و همكاران ) بيا

 شدماره  ،20دورهنامه سومين همايش كشوري پژوهش در توسعه سالمت د سبك زندگي ساشم،   پزشكي بيرجند، ويژه

  135صفحه  ،5

 (تأثير مدداخال  فيزيكدي بدر   1390پاسدار يحيي و همكاران  )       كداهش وزن و تناسدن انددام ، ماهنامده علمدي

  427 – 434، صفحا  6، شماره  15پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه ، سال

 ( مفهوم و عوامل مثثر بر سالمت از ديدگاه نوجواندان  مجلده دانشدگاه علدوم     1391پرويزي، سرور و همكاران  )

  108-120، صفحا  3، شماره 14پزشكي شهر كرد، دوره

 موردي عمومي)ملاشعه سالمت بر موثر عوامل شناختي جامعه (  بررسي1391و همكاران)  فخراشسادا  لتنپي 

  73-94صفحا   ، 5 ، شماره2 جوانان، سال ملاشعا  شناسي جامعه جهرم(  فالنامه شهر دانشگاههاي دانشجويان

 ،زندگي شيوه رفتارهاي مربوط به و موانع منافع از درك (  بررسي ارتباط سواد سالمت با1392نوشين ) پيمان 

نامه سدومين   مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند، ويژه  وزن طبيعي با وزن و زنان ا افه زنان مبتال به در ،ساشم

  28صفحه  ،5 شماره ،20دورهسبك زندگي ساشم،  –همايش كشوري پژوهش در توسعه سالمت 
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 بددني  توده ساشه با نمايه 20-65مقايسه سبك زندگي بزرگساالن (  1389همكاران )و  پور دهكردي علي حسن 

  24-31 صفحا  ،12شماره  ،4دوره ،شهركرد پزشكي علوم دانشگاه مجله  شهركرد شهرستان 25از  كمتر و بيشتر

 امده ماهن ايدران،   فرهندگ  مدورد   پايدار؛ تحليل توسعه در فرهنگ نقش (، بررسى1388محمد ) حقيقى على 

  76-86، صفحا  38و37شماره   ،3 فرهنگي، سال مهندسي

 ( شهر ساشم و سبك زنددگي سداشم بدا رويكدرد توانمندسدازي، مجلده علمدي        1392خائفي، مهران و همكاران  )

سدبك زنددگي سداشم،     –نامه سومين همايش كشوري پژوهش در توسعه سالمت  دانشگاه علوم پزشكي بيرجند، ويژه

  17حه صف ،5 شماره ،20دوره

 ( تبيين سبك زنددگي سدالمت محدور مبتندي بدر فرهندگ اسدالمي  مجلده         1391داشوندي اصغر و همكاران  )

  332-343، صفحا  4تحقيقا  كيفي در علوم سالمت  دوره اول، شماره 

 ارتباط سبك زندگي و شيوع ماشتيپل اسكلروزيس در ايدران: يدك ملاشعده     ( 1393و همكاران ) روح ا    يدهقان

  64-72، صفحا  1، شماره 8  مجله سالمت جامعه، دوره 1391در سال  ژيكالاكوشو

 هداي   تأثير ناكارايي نظام بيمه ( 1392) مهذب كبري زينن، سنگري يمهدو   محمد، واعظ حسين، خضري رراغف

  9-19، صفحا  1، شماره 16مجله پژوهشي حكيم، دوره  درماني در فقر خانوارهاي كشور 

 ( آموز 1389رخشاني فاطمه  ) و  بهداشدت، درمدان   هدا  وزار   شداخص  و وظدايف  سالمت تاريخچه، وارتقاي

  14-19بهداشت، صفحا   پزشكي، معاونت آموز 

 دانشور 2(  بررسي تأثير آموز  بهداشت بر كيفيت زندگي زنان مبتال به ديابت نوع1385رو سكينه )رخشنده ،

  15-20، صفحا  63، شماره 13پزشكي، سال

  مجموعده  ا افه وزن و چاقي، موانع سالمت و پيشرفت جامعده،   ( 1392كمال و همكاران )يني، سيدحسسادا

 ، شيراز 1392مقاال  چهارمين كنگره پيشگامان پيشرفت، آذر ماه 

  (  اهميت توسعه ورز  و فعاشيت بدني در اصالح سبك زنددگي و  1392كمال و همكاران )حسيني، سيدسادا

 ، شيراز 1392مقاال  چهارمين كنگره پيشگامان پيشرفت، آذر ماه سالمت جامعه، مجموعه 

  مجموعده  رانيد مدردم ا  يزنددگ  سالمت و سدبك  يشناس نيآس(  1393كمال و همكاران )حسيني، سيدسادا ،

 ، تهران 1393مقاال  ششمين كنگره پيشگامان پيشرفت، آذر ماه 
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  وي زنددگ  سدبك  با ايي تغذيهآگاه تغذيه و بين (  بررسي ارتباط1393كمال و همكاران )حسيني، سيدسادا 

 ، مجموعه مقاال  اوشين همايش ملي فيزيوشوژي ورز ، دانشگاه جهرم، جهرم جامعهسالمت 

  پيشدرفت (  بررسي ارتبداط بدين سدبك زنددگي سدالمت محدور،       1393كمال و همكاران )حسيني، سيدسادا 

 ، تهران 1393ره پيشگامان پيشرفت، ارديبهشت ماه اقتاادي و توسعه پايدار، مجموعه مقاال  پنجمين كنگ

  هداي  و تددوين اسدتراتژي   "ورز  بدراي همده  "(  بررسي تئدوري  1393كمال و همكاران )حسيني، سيدسادا

 ، تهران 1393توسعه آن در ايران، مجموعه مقاال  پنجمين كنگره پيشگامان پيشرفت، ارديبهشت ماه 

  ايراندي    بزرگسداالن  وزن وا دافه  چداقي  بدر  مثثر عوامل (  بررسي1393)كمال و همكاران حسيني، سيدسادا

 مجموعه مقاال  اوشين همايش ملي فيزيوشوژي ورز ، دانشگاه جهرم، جهرم 

  و زنددگي  كيفيدت  ارتقداء  در بدني فعاشيت و ورز  نقش (  بررسي1393كمال و همكاران )حسيني، سيدسادا 

وعه مقاال  دومين جشنواره و نمايشگاه فرهنگي دانشگاه پاك، ارديبهشدت  دانشجويان  مجم فراغت اوقا  سازي غني

 ، شيراز 1393ماه 

  وزن، معضال  سالمت نسل فردا  مجموعه مقاال  چاقي و ا افه ( 1393كمال و همكاران )حسيني، سيدسادا

 ، تهران 1393پنجمين كنگره پيشگامان پيشرفت، ارديبهشت ماه 

  مجموعده مقداال    داريد سالمت محور و توسعه پا يسبك زندگ(  1393همكاران ) كمال وحسيني، سيدسادا ،

 ، تهران 1393ششمين كنگره پيشگامان پيشرفت، آذر ماه 

 مدروري بدر ملاشعدا      سالمت و درآمد در ايدران:  ( 1391) قهفرخي سعيد سجادي حميرا، وامقي مروئه، مدني

-320، صدفحا   4، شدماره  15له پژوهشدي حكديم، دوره     مج1386-1379 هاي در سال چاپ شده به زبان فارسي

309  

 بدا سدالمت روان دانشدجويان     ياسدالم  يارتباط سبك زنددگ  يبررس  ( 1393ي و همكاران، )مجتب يسلم آباد

  1-13، صفحا   111، شماره  24مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران، دوره   دانشگاه بيرجند

 سداشم  سدبك زنددگي   ارتقداء  مشكال  (   تبيين1393اشحاني فاطمه ) ،اشسادا  روشن، فاطمه اهلل نعمت سيد 

  36-45، صفحا  121شماره ،21دوره  رازي پزشكي علوم راهكار، مجله ارائه و پرستاران
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 ريدزي شدده    هكاربرد تئوري رفتار برنام(  1393) خوشه مهري گيتي ،اعظم كمال ،فسانها ر ازاده، صلحي مهناز

معنوي و روابط بدين فدردي در داندش آمدوزان دختدر سدال دوم        قبال سالمتي، سالمت در پيش بيني مسئوشيت در

  9-11صفحا  ، 121 ، شماره21 دوره ،مجله علوم پزشكي رازي يز دبيرستان هاي تبر

 ي در ايدران طدي   بررسدي و دعيت اشدتغال و بيكدار     ( 1390) زارعي امير، بهاري عيسي، صيدايي سيداسكندر

  247-216ا  صفح ،25شماره ، برد توسعهراه  1335-1389هاي  سال

 ( ، بررسي1390فيضي آوا  ) سدال  19افراد  در زندگي كيفيت با زندگي سبك مختلف ابعاد و استرس ارتباط 

 نظدام  تحقيقدا   پنهدان، مجلده   بين پيش متغيرهاي با پنهان كالس رگرسيون مدل كاربرد حومه، و باالتر اصفهان و

  1188-1202نامه بهداشت(، صفحا   )ويژه 6 ، شماره7 سالمت، سال

 ( تعيين كننده1387قاسمي، وحيد و همكاران  )  اي سدبك زنددگي سدالمت محدور،     هاي سداختاري و سدرمايه

  182-213صفحا    ،63، شماره16مسائل اجتماعي ايران، سال 

 و نشداه روسدتايي كرما  مناطق زنان در سالمت با مرتبط زندگي كيفيت سنجش(  1392رامين ) قاسمي، سيد 

  186-194، صفحا  109شماره  ،23 دوره مازندران، پزشكي علوم دانشگاه مجلهآن،  با مرتبط عوامل برخي

 ايدران:   آموز  بهداشدت و ارتقداء سدالمت در    ( 1392) سعيد نيا كشاورزمحمدي نسترن، زارعي فاطمه، پارسي

  5-8، صفحا  2شماره  ،لسال او ،فالنامه آموز  بهداشت و ارتقاي سالمت  گذشته، حال و آينده

 (  1384كليشادي رويا و همكاران ) را نوجواندان  و فرداي كودكدان  و امروز سالمت ما جامعه غذايي عادا  آيا 

  98-109صفحا   ،2شماره  ،15ايران، دوره  كودكان هاي بيماري كاسپين، مجله ملاشعه كند؟ مي تامين

 ( بررسي رابله فقر و سالمت در1384ماهر، علي  )  صدفحا   18، شماره 5ايران، فالنامه رفاه اجتماعي، سال ،

19-1  

 ءدهنده ارتقا زندگي پرسشنامه سبك فارسي نسخه پايايي و (  روايي1390عيسي و همكاران ) زيدي، محمدي 

  103-113، صفحا 1نامه،  ، ويژه21 مازندران، دوره پزشكي علوم دانشگاه مجله سالمت  

 دانشدگاهي   هداي  هكدرد  تاثير عوامل اقتادادي بدر بيكداري تحاديل    (  1386) علي، سياد  مر يهپور  مختاري  

  343 -360ا  صفح ،6دوره ،رفاه اجتماعيفالنامه 

 اسالمي پيشرفت با تأكيدد بدر اخدالق كدار      (  سبك زندگي متناسن با اشگوي ايراني د   1392راد ر ا ) معاومي

   203مجموعه مقاال  تحوال  سبك زندگي در ايران )جلد اول(  تهران: انتشارا  تيسا، صفحه 
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 (تأثير آموز  مبتني بر مدل مراحل تغيير بر ارتقاي فعاشيدت بددني و افدزايش    1389معيني بابك و همكاران  )

  123 – 130، صفحا  3اره، شم12توان فيزيكي، مجله طن نظامي، دوره 

 ( 1392مناوريان مرتضي و همكاران  )   بدا سدبك زنددگي در دانشدجويان     شناسايي اشگوهداي رفتداري مدرتبط 

شدماره  ، 1 سدال   پژوهشي آموز  بهداشت و ارتقاي سالمت فالنامه علمي  1388هاي شهرگرگان در سال  دانشگاه

  29-36، صفحا  4

 ( نق1392مويدي، ميترا و همكاران  ) ش سبك زندگي ساشم در پيشگيري از سرطان، مجله علمي دانشگاه علوم

 شدماره  ،20دوره سومين همايش كشوري پژوهش در توسعه سالمت د سبك زندگي ساشم،  نامه پزشكي بيرجند، ويژه

  21صفحه  ،5

 رفداه  امه فادلن   هداي اجتمداعي بدر ندابرابري درآمدد در ايدران         اثر بيمه(1387) ساالريان محمد ،مهرگان نادر

  264-243، صفحا  31و  30شماره  ،اجتماعي

 بررسي و مقايسه و عيت خودمراقبتي دانشجويان دانشگاه علوم پزشدكي  (  1392 يه و همكاران )ميرزائيان را

  50-56، صفحا  6، شماره 21مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي ايالم، دوره   تبريز و دانشگاه تبريز

 شديوه زنددگي و سدلح    شيوع چاقي و ا افه وزن با ارتباط  ( 1391) نوري ر ا، مقدسي مهرزاد، مروجي فرهاد

 ا ، صدفح 3، شدماره 14دوره   ريدز و متابوشيسدم ايدران    مجله غدد درونآمادگي جسماني در بزرگساالن شهر شيراز  

  241د  247

 ا  صدفح ، 17شماره  ،4دوره ،رفاه اجتماعي  فالنامه فقر و نابرابري درآمد در ايران(  1384) بهروز ،هادي زنوز

206- 165   

 Baroogh N, Teimouri F, Saffari M, Hosseini Sadeh SR, Mehran A. Hypertension and 

lifestyle in 24-65 year old people in Qazvin Kosar region in 2007. Pejouhandeh 2010; 

15(5):193-8. (in Persian) 

 Fazaeli AA. Poverty and Health Situation in Iran. Journal of Sustainable Development 2008; 

5(16): 35-49. (in Persian) 

 Motlagh Z, Mazloomy-Mahmoodabad S.S, Momayyezi M. Study of Healthpromotion 

behaviors among university of medical science students. Zahedan J Res Med Sci (ZJRMS) 

2011; 13(4): 29-34. (in Persian) 
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 Pajevic I, Sinanovic O, Hasanovic M. Religiosity and mental health. Psychiatria Danubina. 

2005; 17(1-2):84-9. 
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